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اسمي ماثیو ویل، وأشغل منصب المدیر التنفیذي  شكًرا جزیالً لك، جوش. حسًنا، جاِر التسجیل. ماثیو ویل:

ومدیر نطاق المستوى األعلى لرمز البلد [غیر مسموع] في فرنسا، باإلضافة إلى  AFINICلـ 

 أنني أحد الرؤساء الثالثة بالمشاركة لمساءلة مجموعة العمل عبر المجتمع. 

أھالً بكم في ھذه الجلسة من الجلسات عبر الویب لتقدیم مقترحات المسودة األولیة خاصتنا،  

وأود أن أؤكد على أننا جئنا لحضور ھذه  .2015مایو  4اریخ والتي ُنشرت للتعلیق العام بت

الجلسة من الجلسات عبر الویب، بالرغم من أننا لدینا كمیة كبیرة من المواد التي ینبغي 

یرجى التحلي بالصبر مع طرح أي  لذا سنحاول االطالع على بعض العناصر سریًعا. مناقشتھا.

 سؤال لدیكم.

مع إلى ما یجول بخاطركم بشأن المقترحات التي نتناولھا اآلن، ومن األھمیة بمكان أن نست 

كما أود أن أؤكد على أن المقترحات المطروحة للتعلیق العام لیست  فضالً عما نحاول تحقیقھ.

 ومع ذلك، نطلب من المجتمع أن یوجھنا بشأن تلك العناصر المختلفة. توصیات متفق علیھا.

اولھا اآلن، لدیكم رابط للمالحظات التي توفر مرجًعا للشرائح، وبعیًدا عن تلك الشرائح التي نتن 

كما یمكنكم اإلطالع على إعالن التعلیق العام وتقریر المسودة كما أشجعكم على قراءتھ فضالً 

 عن الصور الموجودة بالشرائح، ولكن ھناك بعض منھا متاح ھنا.

 ھّال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟ 

ذا من باب التذكیر، ُتعد مساءلة مجموعة العمل عبر المجتمع إحدى المجموعات ل شكًرا لكم. 

ولن أتناول األمر بمزید من التفصیل، لنقل أن لدینا  .IANAالمنبثقة عن عملیة اإلشراف على 

 رابط خاص باإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن الجزء الخاص بنقل اإلشراف.

النتھاء من مقترح مجموعة المساءلة، ننتقل إلى موافقة المنظمات وبطبیعة الحال، بمجرد ا

إلى  ICGاألعضاء، ثم مجلس اإلدارة، ومن ثم ُیحال األمر في حزمة فردیة مع مقترح 

NTIA. 

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، من فضلك؟ 

مجتمع لتعزیز ومن باب التذكیر مرة أخرى، كمقدمة، یركز نطاق مجموعة العمل عبر ال 

لجمیع أصحاب المصلحة،  ICANNومسائلة  ICANNعلى تعزیز مساءلة  ICANNمساءلة 

ویركز مسار العمل رقم واحد على ھذه النقطة، والمعنیة  ومن ھنا یتضح أن لدینا مساري عمل.
 

. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف  یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب
 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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التي یجب تطبیقھا أو االلتزام بھا ضمن الجدول  ICANNبالتركیز على آلیات تعزیز مساءلة 

، بینما یتناول مسار العمل الثاني العناصر التي IANAالنتقال دور اإلشراف على  الزمني

 سیجري تطبیقھا بعد إتمام االنتقال.

لذلك ھذا أمر مھم، وسترى تركیز المقترحات األولى بشدة على مسار العمل رقم واحد، ولكننا  

 نشیر إلى مسار العمل الثاني أیًضا.

 الشریحة التالیة من فضلك. 

 عبارة عن مجموعة كبیرة إلى حٍد ما. ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة م 

مشارًكا، في عدد المناطق، توقفت عن عدھا، والتغییرات [غیر مسموع]  154لدیھم كما ترون 

ولكني أري أن األمر األكثر أھمیة بھذه الشریحة ھو معرفة أن عملنا قد  فضالً عن ساعات العمل.

، فضالً عن ICANNلتحقق من الوضع الراھن، مع تحلیل الوضع الحالي للمساءلة مع بدأ في ا

 .ICANNجمیع المدخالت المختلفة من المجتمع والذي طلب إدخال تحسینات على مساءلة 

 ولقد بنینا عملنا على ھذا األساس، مما یؤدي إلى عدد معین من التوصیات التي ُتنفَّذ الحًقا. 

ھذه المكالمة، لقد اتفقنا على تقسیم أعباء العروض على الرؤساء الثالثة  وفیما یتعلق بتنظیم

ومن أجل ھؤالء، [مقدمو التقاریر] من فرق  بالمشاركة: أنا وتوماس ریكیرت ولیون سانشیز.

العمل خاصتنا، الذین كانوا منتجین بشكٍل كبیر عند العمل على التوصیات، سنقدم بعض 

 ئلة لضمان فھمنا للشرائح، وبالتالي سنتلقى األسئلة.الشرائح، ثم نتوقف لطرح األس

كما نحاول ترك فترة في نھایة ھذه الجلسة لمناقشة المفھوم ككل كما یمكن إرجاء المناقشات  

وبالطبع، كالعادة، فیما یتعلق بھذا النوع من المطالبات، إذا كنت  األكثر شمولیة لمناقشتھا الحًقا.

میكروفون أثناء عدم التحدث، وسنجرب أدوبي ونستخدمھ إلدارة طرًفا في مكالمة یرجى كتم ال

 مجموعة من األسئلة خالل ھذه المكالمة.

ومع ذلك، أرى أن ھذه التصریحات التمھیدیة قصیرة جًدا، ونود أن نتحقق مما إذا كانت ھناك  

 أیة أسئلة بشأن كیفیة تنظیم المكالمة، أو نطاق المجموعة.

لذلك، دون المزید من الجلبة، أود أن أفسح المجال لتوماس ریكیرت  لة.ال أرى أن ھناك أیة أسئ 

 توماس؟ لتقدیم الجزء التالي من العرض.

 
 

 28من  2صفحة 

 



 AR 2015مایو  12 مجموعة العمل عبر المجتمع بتاریخل 2جلسة عبر الویب 

 أنا الرئیس بالمشاركة المعیَّن من اسمي توماس ریكیرت. وأھالً بكم جمیًعا. شكًرا جزیالً لك، ماثیو. توماس ریكیرت:

 العمل عبر المجتمع، وأنا أعمل مع [غیر مسموع]،قبل المنظمة الداعمة لألسماء العامة بمجموعة 

والتي تعمل بمجال اإلنترنت [غیر مسموع] ویقع مقرھا في ألمانیا، كما یعمل بھا أكثر من 

 دولة. 60عضو من أكثر من  800

وأود أن أعطیكم لمحة عما فعلناه، وذلك، أود أن أنتقل إلى الشریحة التالیة رجاًء، المعروضة  

واآلن، سأعطیكم لمحة عن أسلوب المساءلة الذي اتبعتھ مجموعتنا خالل  ن.على الشاشة اآل

وعندما بدأنا عملنا، وجدنا أنھ ال زال أمامنا القلیل من أجل االعتماد على  الشھرین الماضیین.

ICANN .في عملنا 

، لضمان عدم ICANNلذا فقد تمثل عملنا في إجراء جرد آللیات المساءلة الحالیة لمؤسسة  

دار جھد بال طائل مع استخدامنا لآللیات المستخدمة بالفعل، مع تعزیز تلك اآللیات كي تناسب إھ

زة. إضافة إلى ذلك، لقد استمعنا إلیكم، للمجتمع، من  أغراضنا عند مناقشة عملیة المساءلة المعزَّ

 .ICANNخالل نتائج فترة التعلیق العام التي حددتھا 

نظرنا في مطالب المجتمع،  في شھر مارس من العام الماضي.وبعد إعالن الحكومة األمریكیة  

ومجاالت التحسین التي تناولھا المجتمع بالفعل، ومن ثم قمنا بتحلیلھا من أجل تحدید ما نحتاجھ 

ولقد خلُصت مجموعتنا إلى نتیجة، وستتعرفون على ذلك خالل  لتوفیر أسلوب مساءلة أفضل.

یًضا، والتي تتمثل في تركیز جمیع احتیاجاتنا على أربعة الشریحتین التالیتین وخالل حدیثنا أ

 محاور كما ترى في الشریحة.

كما تناولنا نماذج ُیحتذى بھا فیما یتعلق بأسلوب المساءلة، لتوفیر الصالحیات اإلضافیة الالزمة  

ة وكنا نظن أن تشبیھ الحالة فكرة جیدة، حیث لدیك األفراد والسلط لعملیات التحقق والموازنة.

 ، حیث تجدھا بالقسم العلوي األیسر من الشریحة.ICANNالتشریعیة، التي قد تكون مجتمع 

، والذي قد یكون الجھة التنفیذیة في الدولة، فقد تكون ICANNبعد ذلك، لدیك مجلس إدارة  

والمنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة مماثلة  ICANNالمبادئ أو المھمة الخاصة بمؤسسة 

لذا، وكما  كما أن لدینا السلطة القضائیة، والتي ستكون آلیة للمراجعة المستقلة. لوضع دستور.

تعرفون، ظننا أنھ من خالل تنظیمنا لھذه المحاور األربعة، سنتمكن من توفیر جمیع اآللیات 

 الشریحة التالیة من فضلك. .ICANNوالصالحیات الالزمة للمساءلة من أجل تحسین مساءلة 
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نقول أنھ إذا توصلنا إلى آلیات المساءلة، حتى إذا فكرنا في طرق جدیدة لتمكین واآلن یمكن أن  

لن یعیدھا إلى ما كانت علیة منذ عدة أشھر  ICANNالمجتمع، فمن یضمن أن مجلس إدارة 

لذا نحن بحاجة إلى التفكیر في طرق إلدامة األفكار والمبادئ للتأكد من عدم  بعدما انتھینا منھا؟

 ابق عھدھا في وقٍت الحق.إعادتھا إلى س

ومن ھنا توصلنا إلى فكرة اللوائح الداخلیة األساسیة، والتي ستكون عبارة عن لوائح داخلیة  

 ولذا تحتاج إلى عتبة تصویت مرتفعة للغایة لتغییر اللوائح الداخلیة األساسیة. یصعب تغییرھا.

رونة الالزمة لتشكیل الم ICANNوھذا ھو المطلوب تنفیذه، األمر األول، إعطاء مجتمع 

واألمر اآلخر،  المنظمة، وإجراء التغییرات إذا لزم األمر، نظًرا ألننا نعمل في بیئة دینامیكیة.

 جعل اللوائح الداخلیة قویة بما یكفي حتى ال یمكن تغییرھا بسھولة.

وسنضع لوائح داخلیة  وسترى بعد قلیل أننا وضعنا مجموعتین مختلفتین من اللوائح الداخلیة. 

إلى اتخاذ اإلجراء الخاص بھ، ومن ثم ستتاح  ICANNعادیة، حیث یحتاج مجلس إدارة 

ولكن فیما یتعلق باللوائح الداخلیة  الفرصة أمام المجتمع لالعتراض على ھذه التغییرات.

ئح األساسیة، في حالة لزم تغییرھا، على المجتمع أن یوافق صراحًة على تغییرات ھذه اللوا

 الداخلیة.

من تغییر ھذه األفكار  ICANNوبإجراء ذلك، نعتقد أننا وضعنا نظاًما قوًیا یمنع مجلس إدارة  

 الشریحة التالیة من فضلك. األساسیة بشدة.

لقد عرفنا أنھ سیكون لدینا لوائح داخلیة أساسیة، وستكون ھذه اللوائح الداخلیة األساسیة بمثابة  

یة، كما تمثل وجود ھیئة مراجعة مستقلة، فضالً عن توفیر وقیمھا األساس ICANNمھمة 

بعض المراجعات المنتظمة مثل عملیة المراجعة التي تطلبھا مجموعة العمل عبر المجتمع 

وقد تمثل الحق في اعتماد بعض التغییرات على اللوائح الداخلیة  .IANAبشأن مھام 

 ى مجلس اإلدارة وأعضائھ.واالعتراض علیھا، فضالً عن فرصة المجتمع للتقدیم إل

لذا ھناك حاجة إلى وجود إجراءات یلزم  ولكن تحتاج كل ھذه الصالحیات إلى آلیة لدعمھا. 

وھذا ھو سبب توصلنا إلى األمر األول، قائمة  تنفیذھا من أجل ممارسة صالحیات معینة.

وبعد  اءلة.بصالحیات المجتمع التي اعتقدنا أنھا ضروریة في بدایة العمل على أسلوب المس

 ذلك، سنحتاج إلى توضیح النقاط الدقیقة بكل آلیة من ھذه اآللیات.
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ویتمثل مسار العمل األول  وكما تذكرون جیًدا، نحن نفرق ما بین مسار العمل األول والثاني. 

وفیما یتعلق بالصالحیات التي  إما في تنفیذ آلیات المساءلة ھذه أو االلتزام بھا قبل االنتقال.

لك بعد قلیل، نعتقد أن المجتمع لدیھ كافة الصالحیات تحت تصرفھ لتشكیل المنظمة  سأحصیھا

 وفًقا لرغباتھ.

وتتمثل صالحیات المجتمع في، األولى، إمكانیة إعادة نظر الخطط اإلستراتیجیة وخطط  

إمكانیة إعادة نظر تغییرات اللوائح الداخلیة القیاسیة  التشغیل الخاصة بالموازنة أو رفضھا.

إمكانیة إقالة  إمكانیة تحسین تغییرات اللوائح الداخلیة األساسیة. أو رفضھا. ICANNلمؤسسة 

 بأكملھ. ICANNوأخیًرا، التقدیم إلى مجلس إدارة  المدیرین.

واآلن سنسمع عن كٍل من ھذه اآللیات بعد قلیل، ولكن یبقى السؤال، ما [غیر مسموع] وسیلة  

وقبل االنتقال إلى [غیر مسموع]  ا سمعنا اآللیات الفردیة.تمكین المجتمع، وسنسمع ذلك بعدم

السید جوردان كارتر، أود التوقف لبعض الوقت ومعرفة ما إذا كان ھناك أیة أسئلة بشأن ذلك 

 أم ال.

وأود بذلك تسلیم الموضوع إلى السید  ال أسمع أحًدا، وال أرى أحًدا یرفع یده في غرفة الدردشة. 

 ،جوردان كارتر

 ن قد یكون المیكروفون في وضع الكتم.جوردا 

 

 توماس، أعتقد أننا ال نسمع جوردان. ماثیو ویل:

 

لنسمح للسید لیون بمناقشة اآللیات  سأقترح أن نتخطى الجزء الخاص بالمجتمع لبعض الوقت. توماس ریكیرت:

 ذا الجزء.القانونیة ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى السید جوردان مرة أخرى إلتمام ھ

لذلك لیون، إذا كنت مستعًدا  وفي حالة عدم إجراء ذلك، بإمكان شخص آخر تقدیم ھذا الجزء.

للذھاب، یمكننا االنتقال إلى الشریحة المعنیة مع السماح للسید لیون بالحدیث عن خطة التنفیذ 

 صار.القانوني التي نقترحھا لتمكین المجتمع لممارسة الصالحیات التي أشرت إلیھا باخت
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وأرجو أن نتمكن من العودة إلى السید جوردان  نعم، أنا مستعد. شكًرا جزیالً لك، توماس. لیون سانشیز:

تحتاج الصالحیات التي سیناقشھا السید جوردان في شرائحھ إلى [غیر مسموع] قانوني  قریباً.

نقترحھا في من أجل أن یمارس المجتمع مختلف حقوقھ فضالً عن تحقیق مختلف األھداف التي 

 ھذه الخطة.

وللحصول على ھذه الصالحیات المختلفة، أو تنفیذھا من قبل المجتمع، نحتاج إلى [وسیلة]  

 ویمكن أن تكون ھذه [الوسیلة] القانونیة إما نموذج عضویة أو نموذج تسمیة. قانونیة كما قُلت.

ون ھناك حاجة لتشكیل وبالتالي بإمكان مختلف المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، لن تك

 ICANNجمعیة غیر مسجلة بموجب قانون والیة كالیفورنیا، أن تسجیل عضویتھا بمؤسسة 

 بشأن ھذا الھیكل.

والشيء الوحید الذي أرغب في توضیحھ ھو عندما أقول أن جمیع المنظمات الداعمة واللجان  

، أنھ بالرغم من تمثیل كٌل من وما أعنیھ في ھذا الصدد االستشاریة ال یتعین علیھا القیام بذلك.

المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة اتحاًدا غیر مسجل، فال یتعین علیھا مواصلة العمل 

ومع ذلك، ھناك حاجة إما إلى تشكیل اتحاد غیر مسجل أو أي نوع آخر  .ICANNداخل ھیكل 

تحاد غیر مسجل، من الكیانات القانونیة، وذلك من أجل ھؤالء الذین یفضلون عدم تشكیل ا

 لممارسة حقوقھم والتمتع بالصالحیات التي نحاول توفیرھا للمجتمع.

ل للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  إذن كیف سیتم ذلك؟  یمكن إجراء ذلك حیث إنھ ُیفضَّ

 التي تعین المدیرین بمجلس اإلدارة في الوقت الحالي، الموافقة أو تكوین اتحادات غیر مسجلة.

فال یتطلب  حسًنا، المتطلبات سھلة بالفعل. تطلبات الالزمة لتكوین اتحاد غیر مسجل؟ما الم

 األمر أیة صیغ أو ترتیبات معقدة.

وبطبیعة الحال، فإن  فمن السھل تقدیم طلب إلى وزارة الخارجیة بوالیة كالیفورنیا بقدر ما أفھم. 

إلرادة أيٍ من المنظمات الداعمة الطریقة التي تتبعھا ھذه االتحادات غیر المسجلة قد ُتترك 

في الواقع، لذا لدینا خطة  واللجان االستشاریة والتي تقرر تشكیل ھذه االتحادات غیر المسجلة.

والذي قد یتیح عضویة بھذا  حرة ومرنة للغایة لھؤالء الذین اختاروا تشكیل اتحاد غیر مسجل.

أعضاًء بالمجتمع، من ممارسة حقوقھم، النموذج، كما قد ُیَمكِّن ھؤالء األعضاء، الذین باتوا 

 فضالً عن التصویت ضمن اآللیات المختلفة التي سیوضحھا السید جوردان بعد قلیل.
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لذا عندما تكون لدینا بعض المتطلبات أو ھناك حاجة لتفعیل أیة آلیات، تتخذ كل منظمة داعمة  

مما إذا كان الوضع یلبي  أو لجنة استشاریة إجراًء إضافًیا، بعد ذلك، یتحقق مجلس المجتمع

وإذا صح ذلك، ُیجرى التصویت، وفي حالة تلبیة متطلبات عتبة التصویت  العتبة الالزمة أم ال.

 بشأن ھذا التصویت، فستكون ھناك متابعة لھذا الوضع.

 صوًتا، مع التوزیعات المختلفة الموضحة على الشاشة. 29وتعتمد ھذه اآللیة في األساس على  

ل، قد یتم استبعاد ھؤالء الذین اختاروا عدم تشكیل اتحاد غیر مسجل، أو أي جھة وبطبیعة الحا

 وأود االنتقال اآلن إلى الشریحة التالیة. قانونیة أخرى من التصویت.

وكما حاولت التوضیح قبل ذلك، االتحاد غیر  ما المقصود باالتحادات غیر المسجلة؟ معذرًة. 

لذا یمكن للمجتمع أن یكون لدیھ شخصیة قانونیة، الذي  المسجل ھو عبارة عن وسیلة قانونیة،

وبھذه الطریقة، في حالة تشكیل اتحاد غیر مسجل،  یتطلع إلى العضویة، بھذا الھیكل الجدید.

ومن بین األمور بالغة األھمیة  یمكن ممارسة الصالحیات والحقوق التي نحاول منحھا إیاھم.

ن اتحاد غیر مسجل، ال یعني ذلك أن المنظمة الداعمة التي ینبغي اإلشارة إلیھا، من خالل تكوی

أو اللجنة االستشاریة بالكامل ستمثل االتحاد غیر المسجل، ولكن فضالً عن ذلك، یمكن أن 

 یكون ھناك مجموعة مكونة من مندوَبین یمكن تعیینھا لتشكیل ھذا االتحاد غیر المسجل.

وط الالزمة بحیث یخضع أي إجراء وبعد ذلك، في إطار ھیكل الحوكمة، یمكن وضع الشر 

یتخذه االتحاد غیر المسجل فیما یتعلق بتمثیل شركائھ إلى إرادة المنظمة الداعمة أو اللجنة 

ولكن یوضح التطبیق العملي حاجتنا جمیًعا إلى مندوَبین بھذه المھمة، أي اثنین  االستشاریة.

شاریة من تعیین عدد أكبر من على األقل، ولكن قد تتمكن المنظمة الداعمة واللجنة االست

 المندوبین.

ولیست ھناك حاجة  .ICANNلذا، ال ینطوي ذلك على أیة تغییرات بشأن المتطوعین بمؤسسة  

ویتمثل الشيء  .ICANNإلى تغییر األفراد [غیر مسموع] طرق التفاعل الفعلي داخل مجتمع 

وبطبیعة الحال، یتحمل االتحاد  الوحید في درجة طبقة أخرى من الحمایة في مواجھة المسؤولیة.

 غیر المسجل مسؤولیة اإلجراءات التي یتخذھا، في حین ال یتحمل األعضاء أیة مسؤولیة.

وھذه ھي طریقة ممارسة األعضاء الصالحیات المختلفة، فضالً عن الحقوق التي نحاول منحھا  

ي أسئلة فیما یتعلق بھذا لذا، أعتقد أنھ بإمكاننا فتح المجال أل للمجتمع في إطار ھذا المقترح.

ھل یناقش األفراد موضوع تخصیص  أرى أن السید ستیف میتالیتز لدیھ سؤاالً. الھیكل القانوني.

 عتبة التصویت [غیر مسموع] فضالً عن العتبة الحالیة الموضحة في الشریحة السابقة؟
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مجرد حضور السید ستتم اإلجابة عن ھذا السؤال عندما نتناول مختلف اآللیات، ب نعم، ستیف. 

وھناك نقطة أخرى ینبغي توضیحھا، ھیكل االتحادات غیر المسجلة  جوردان لعرض الشرائح.

 وطریقة ممارسة أعضاء المجتمع حقوقھم وصالحیاتھم التي نقترحھا.

ووفًقا للمشورة  كما ُیعد االتحاد غیر المسجل أحد الھیاكل أو النماذج العدیدة التي ناقشناھا. 

إنھا الطریقة األسھل واألقل إرھاًقا للتمكن من تزوید المجتمع بمجموعة من القانونیة، 

وبطبیعة الحال، ھناك طرق أخرى یمكن تنفیذھا، ولكن  الصالحیات والحقوق القابلة للممارسة.

 ستكون ھذه الطرق األخرى أكثر تعقیًدا ویمكن أن تتطلب المزید من...

والموافقات التي ینبغي االضطالع بھا في إطار الھیاكل حسًنا، أعتقد أن ھناك المزید من العمل  

فیما یتعلق بإدخال تغییرات  لذا أرى شخًصا آخًرا لدیھ سؤال ھنا. .ICANNالمختلفة بمؤسسة 

على تشكیل المشاركین بالمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، ھل ھناك أیة متطلبات مؤِھلة 

  لجان االستشاریة؟للحوكمة العامة بالمنظمات الداعمة وال

حسًنا، ُتترك المتطلبات لكٍل من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة حتى یقرروا تشكیل أیة  

وھذه إحدى مزایا النموذج، حیث یمكن تحدید جمیع المتطلبات  اتحادات غیر مسجلة.

ذا سیكون ل والمؤھالت وما إلى ذلك من قِبل كٍل من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.

وبطبیعة الحال،  ذلك بمثابة احترام كبیر لطریقة عمل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.

 .ICANNسیكون ذلك في صالح عملیة نموذج األدنى نحو األعلى التي ننفذھا في مؤسسة 

ا، حسنً  ال أرى أي أیٍد أخرى مرفوعة. لست متأكًدا مما إذا كان ھناك مزید من األسئلة أم ال. 

ماذا سیحدث إذا قررت أي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة عدم تشكیل اتحاد غیر مسجل أو 

 تشكیل أي نوع آخر من الجھات القانونیة لتعمل كشخصیة قانونیة من أجل ممارسة سلطاتھا؟

 حسًنا، یمكن حرمانھا من الصالحیات واآللیات المختلفة المقترحة.

ال، حیث یعتبر كل عضو أو منظمة داعمة أو لجنة استشاریة وھذا أمر ھام للغایة بطبیعة الح 

ال توجد  أو حتى اتحاد غیر مسجل أو أي نوع آخر من الكیانات القانونیة عضًوا بھذا الھیكل.

لذلك أود أن أعود إلى  أیة أسئلة أخرى بشأن ھذه النقطة أو في غرفة الدردشة، أو أیٍد مرفوعة.

ھل یمكننا العودة إلى السید  ن كان قد عاد بالفعل على الخط.السید ماثیو، أو السید جوردان إ

 جوردان؟
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من  السید جوردان لیس معنا. أُدعى ماثیو ویل أحد الرؤساء الثالثة بالمشاركة. شكًرا لك لیون. ماثیو ویل:

وأعتقد أن ھذا  المحتمل أن لدیھ عمل آخر، لذا سأصطحبكم من خالل مختلف الصالحیات.

 على أسئلة السید ستیف میتالیتز. سیؤدي إلى الرد

ھّال  وسأوضح كیفیة عمل كل منھا باختصار. لذا قدم السید توماس مختلف الصالحیات بالفعل. 

تتمثل الصالحیة األولى في إعادة نظر/رفض الموازنة أو  انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟

 فیة عمل الشریحة.وأنتم تالحظون كی اإلستراتیجیة أو الخطة أو خطة التشغیل.

كما أن ھناك عملیة التشاور العادیة التي تبدأ مع المجتمع وتنتھي معھ، كما یلزم موافقة مجلس  

وفي حالة اعتراض منظمة داعمة أو  اإلدارة علیھا، على سبیل المثال، الخطة اإلستراتیجیة.

ن أن ینقل ذلك لجنة استشاریة على الموافقة على الموازنة أو الخطة اإلستراتیجیة، فیمك

وسأنتقل إلى  االعتراض إلى آلیة المجتمع المَمكَّن، والتي بدورھا تحیل القرار إلى التصویت.

 األعضاء بعد قلیل.

 وفي حالة تلبیة متطلبات عتبة القرارات، یمكن توجیھ مجلس اإلدارة إلى إعادة نظر الموازنة. 

یوًما لالعتراض،  15كما نحدد فترة تبلغ  لذا تكون العملیة الرئیسیة التي تحدث سریعة للغایة.

بعد الموافقة على خطة الموازنة، ألنھ من الواضح أنك ال ترید إضافة فترات تأخیر إضافیة إلى 

 الموازنة أو عملیة الخطة اإلستراتیجیة.

ویمكن مشاركة تصویت المجتمع ككل، في الدائرة الموجودة أسفل الجانب األیمن من الشریحة،  

كما أن ھناك  مات الداعمة واللجان االستشاریة، وما ترونھ ھنا ھو خیار مرجعي.بین المنظ

خیارات أخرى بالمجموعة تمت مناقشتھا، ولكن ھذا ھو الخیار المرجعي، حیث یتضمن ذلك 

وخمسة  At-Largeخمسة أصوات لكٍل من المنظمات الداعمة وخمسة أصوات ألعضاء 

تین لجمعیة اإلنترنت واللجنة االستشاریة لألمن أصوات للجنة االستشاریة الحكومیة وصو

واالستقرار، ویرجع ذلك إلى تعیین ھاتین الجمعیتین مباشرًة من قبل مجلس اإلدارة، وبالتالي 

 یمكن اعتبارھا كنوع مختلف عن المجموعات األخرى.

لیة بھذه المجموعة، في ھذا الخیار المرجعي، فیما یتعلق بعم 29لذا من بین األعضاء الـ  

من األصوات لتلبیة  %66الرفض األولى عبر خطة إستراتیجیة محددة مثالً، قد تحتاج إلى 

وتطرق األمر إلى جولة ثانیة من االعتراض على الخطة اإلستراتیجیة  متطلبات عتبة القرار.

لذا ھذا ھو نوع العملیة التي نتحدث عنھا فیما  من األصوات. %75نفسھا، عندھا تحتاج إلى 

 بنظر الموازنة أو الخطط اإلستراتیجیة أو رفضھا.یتعلق 
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تتمثل الصالحیة الثانیة في إعادة نظر تغییرات اللوائح الداخلیة  فلننتقل إلى الشریحة التالیة. 

ولن  وفیما یلي عملیة مشابھة للغایة. إذن ھذه عملیة مشابھة للغایة. أو رفضھا. ICANNلمؤسسة 

ولكن ھذا فیما یتعلق باللوائح الداخلیة غیر األساسیة، حیث أتناول األمر بمزید من التفاصیل، 

  تتمكن المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة من الرفض قبل تنفیذ الالئحة الداخلیة بالفعل.

وستكون ھناك عتبة للرفض، أعتقد أنھا بالشریحة ھنا [غیر مسموع]، والتي سأتناولھا نظًرا  

وتتناول  وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، نجد أن العملیة ھي نفسھا. ألنھا تراقب الموازنة أیًضا.

لذا فإن اللوائح الداخلیة  الشریحة الثانیة الموافقة على تغییرات اللوائح الداخلیة األساسیة.

األساسیة التي وضحھا توماس ریكیرت في وقٍت سابق ھي اللوائح الداخلیة التي تلبي عملیة 

 حمایة معینة.

بدالً من قدرة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على رفض تغییرات الالئحة الداخلیة لذا  

ولقد  األساسیة، علیھا عرض تغییرات الالئحة الداخلیة األساسیة على مجموعة المجتمع.

لصالح تنفیذ  %75كما ینبغي أن تبلغ نسبة األصوات اإلیجابیة  وضحتھا في وقت سابٍق.

 ولحین إجراء ذلك، لن تحدث أیة تغییرات. الداخلیة األساسیة. تغییرات الالئحة

وتتعلق ھذه  وتتمثل الصالحیة التالیة في إقالة أعضاء مجلس اإلدارة. لذلك ھذه أمر ھام. 

 الشریحة بمدیري مجلس اإلدارة المعینین من قِبل المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة.

في أن الجھة المعیِّنة ستتعامل مع العملیة التي قد تؤدي إلى إقالة ومن ھنا تتمثل الفكرة األساسیة 

 وال یزال ھنا عدد من المعلمات المطروحة إلبداء التعلیقات والتوجیھات. مدیریھم.

ومن المحتمل أن ُیسمح بتقدیم  كما أن ھناك مناقشة بالمجموعة تتعلق بأفضل طرق تحقیق ذلك. 

وقد یؤدي تصویت السلطات المعنیة في  لجان االستشاریة.التماسات للمنظمات الداعمة أو ال

المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة بشأن العتبة، المنتظر تحدیدھا، إلى عملیة إقالة أو تعیین 

 لذا، ُیقصد ھنا إقالة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة. أو إعادة تعیین.

وفي حالة  جانب الثاني بإقالة أعضاء من مجلس المدراء.یتعلق ال فلننتقل إلى الشریحة التالیة. 

لذا تتمثل العملیة الشاملة ھنا في تقدیم اثنین من  تعیین ھؤالء المدیرین من قِبل لجنة الترشیح.

المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة التماًسا ضد مدیر محدد، لجنة الترشیح نفسھا، أو لجنة 

ي الوقت الحالي تتمثل الخیارات المرجعیة في مجموعة محددة من فرعیة من لجنة الترشیح، وف

لجان الترشیح التي ُتشَكل لنظرھا، ولكن قد تنظر في أساسیات االلتماس، فضالً عن التصویت 

 ، لتقریر ما إذا كان یلزم إقالة مدیر مجلس اإلدارة أم ال.%75بمستوى مرتفع من الدعم، 
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لذا، تجري مناقشة  ة، من الواضح إطالق عملیة إعادة تعیین.وفي حالة إقالة مدیر مجلس اإلدار 

ومن  وفي النھایة، األمر الخامس، ھو استعادة مجلس اإلدارة بالكامل. حالة لجنة الترشیح.

وبالتالي فإن موضع العتبة مرتفع تماًما  الواضح أن بعض أنواع االستعادة تمثل خیاًرا محورًیا.

واللجان االستشاریة مًعا التماًسا، منظمة داعمة ولجنة استشاریة  نظًرا لتقدیم المنظمات الداعمة

 واحدة على األقل، فیما یتعلق باستعادة مجلس اإلدارة بالكامل.

وستكون ھناك فترة زمنیة مخصصة لتحقیق ذلك ومناقشتھ، فضالً عن اتخاذ كل منظمة  

حتاج إلى إجماع بنسبة داعمة/لجنة استشاریة قراًرا بشأن كیفیة التصویت على األمر، وسن

على األقل لبدء استدعاء مجلس اإلدارة بالكامل، مما ینتج عنھ مجلس إدارة مبني على  75%

 الشفافیة والذي یجري العمل علیھ حالًیا ولكن لدینا مشورة قانونیة تفید بأنھ بات أمر واقع.

أعتقد أن الشریحة  ت.لذا قد یجري تعیین مجلس إدارة لتسییر األعمال لضمان استمرار العملیا 

ولإلجابة عن  ولذا، كان ذلك عرًضا لمختلف صالحیات المجتمع. الثانیة قد اطلعنا علیھا بالفعل.

السؤال الذي طرحتھ السیدة ھولي، والذي قال فیھ، "ھل بإمكان مجموعة أخرى التصویت 

الحالي،  ال، ھذا لیس ضمن االقتراحات في الوقت إلقالة عضو من دائرة انتخابیة أخرى؟"

وبإمكان اللجنة االستشاریة فقط إقالة مدیریھا، ولكن یمكنھا بالطبع المشاركة في استدعاء 

 مجلس اإلدارة بأكملھ.

لقد تلقیت سؤاالً من منال والذي قالت فیھ، "من الناحیة النظریة، ھل یمكن للحكومات تكوین  

وال توجد استحالة  بالفعل. لقد حصلنا على تأكید رسمي أن ذلك ممكن اتحادات غیر مسجلة؟"

ولكن ھذا یمكن تحقیقھ تماًما، وھذا ما أكده  وقد یكون ھذا السؤال حاسًما بالتأكید. قانونیة ھنا.

 المحامون المستقلون الذین كنا نعمل معھم.

كما أنھ یستحق النظر فضالً عن حاجة المنظمات الداعمة واللجان  لذا فإنھ سؤال سیاسي. 

كیانات قانونیة تكون بمثابة كیانات تابعة لھا، والتي بدورھا تصبح أعضاًء  االستشاریة لتكوین

، منظمة قائمة على العضویة، ولكنھا لیست بالضرورة كیان قائم بوالیة ICANNبمؤسسة 

 وبعد ذلك، ینبغي أخذ ذلك في االعتبار عند صیاغة المقترحات. كالیفورنیا ألغراض أخرى.

ل أكثر الطرق مرونة لفعل ذلك، ولكن یتضح أن ھناك خیارات أخرى لذا ُیعد االتحاد غیر المسج 

أنا أنظر إلى غرفة  یمكن التحقق منھا مع اللجنة االستشاریة الحكومیة إذا أردنا ذلك مثالً.

أرى أن ستیف میتالیتز لدیھ سؤاالً، "لماذا ُیوصى بأن تكون لجنة الترشیح ھي  حسًنا. الدردشة.

 وھل ھناك أیة آلیات لدى المجتمع للقیام بذلك؟" بإقالة المدیر الذي عینتھ؟الجھة الوحیدة المنوطة 
 

 28من  11صفحة 

 



 AR 2015مایو  12 مجموعة العمل عبر المجتمع بتاریخل 2جلسة عبر الویب 

قبل أي شيء، نتناول في  أعتقد أن ھذا تعلیق مثیر لالھتمام. أرید أن أشیر إلى نقطتین ھنا. 

 المقترح الحالي إقالة المدیر المعیَّن من قبل لجنة الترشیح مع تقدیم التماس من قبل المجتمع.

ھّال انتقلنا إلى الشریحة  ة ولجنة استشاریة واحدة على األقل إذ لم أكن مخطًئا.منظمة داعم

  السابقة رجاًء، للتحقق فقط؟

ونحن نحتاج إلى اثنین على األقل  حسًنا. لذا، سننتقل إلى الشریحة الصحیحة. لذا فقد فعلتھا مرتین. 

ولكن فیما یتعلق  تمع یبدأ العملیة.من المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة، مما یعني أن المج

بلجنة الترشیح، كلجنة ترشیح في منظمة قائمة على العضویة، نعلم من الناحیة القانونیة أن جھات 

 وھذا ھو المبدأ األساسي الذي كنا تعمل علیھ. التعیین ُتعیِّن مدیریھا أو ُتقیلھم.

ام والتي تفید برغبة المجتمع في السیطرة ومن الواضح، أنھ كان ھناك متطلبات ناتجة عن التعلیق الع 

ولكن قد بدأ  المباشرة على مدیري لجنة الترشیح، األمر الذي یتطلب مزیًدا من التحقیقات القانونیة.

نأمل أن یكون ذاك إجابًة عن سؤالك ستیف، وإن لم  المجتمع [غیر مسموع] في العمل على ذلك.

 ة وسأحاول تقدیم المزید من التفاصیل.یكن األمر كذلك، یرجى المتابعة خارج الجلس

وبالتالي، أود أن أقترح االنتقال إلى القسم التالي من  أنا منتبھ للوقت. ال أرى أیة أسئلة أخرى. 

وفیما یتعلق بذلك، سأنتقل إلى السیدة بیكي بیر،  عملیة التقدیم، وھو عملیة المراجعة المستقلة.

والذي قاد عملیة صیاغة  ریق العمل في مجموعتنا.من فریق نیو ستار، والذي عمل مدیًرا لف

 لذا، تفضلي سیدة بیكي. ھذه التوصیات.

 قد یكون المیكروفون في وضع الكتم. أراِك في غرفة اللجنة االستشاریة بما أنِك ھنا. بیكي؟ 

 قد تواجھ بعض المشكالت الصوتیة. أرى السیدة بیكي تكتب كالًما. 

أنتقل إلى زمالئي [غیر مسموع] والرؤساء  ت صوتیة.إذن بیكي تواجھ مشكال حسًنا. 

 بالمشاركة، ھل یود أحد المشاركة بھیئة المراجعة المستقلة والتوصیات؟

 

ما دام لدینا بیكي للتكلم، لما ال ننتظر لبضع دقائق كي تتحدث تشیریل أو  ماثیو، ھذا توماس. توماس ریكیرت:

 االلتزامات واختبارات اإلجھاد أوالً.ستیف عن المعلومات المدرجة لتأكید 
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 ممتاز. ماثیو ویل:

 

نعم، لننتقل ونفسح المجال لستیف كي یتحدث... إنھا تشیریل من السجل الرسمي، اللجنة  أور:-تشیریل النغدون

 األولیمبیة الدولیة... معنا اآلن بیكي.

 

واآلن بدأ  ھاتفي ال یعمل لسبٍب ما.ال أدري ماذا حدث، لكن كان  عذًرا لذلك. شكًرا لكم. بیكي بیر:

كما سمعنا، وحیث نتفق جمیًعا بشأن العمل على مسألة المساءلة تلك، شعر ھؤالء  بالعمل.

األفراد والمجتمع بأن عملیة المراجعة المستقلة ال یمكن تطبیقھا نظًرا ألنھا كانت باھظة 

 التكالیف.

ببین محددین التخاذ مجلس اإلدارة قراًرا وكان ذلك ھو المعیار الذي یمكن االحتجاج بھ مع س 

كما أرادوا معیاًرا  أو عدم اتخاذه لھ مع إمكانیة التراجع عن ذلك في نطاق محدود للغایة.

حیث ینبغي أن  وقد كان ھناك شعور قوي بضرورة أن یكون ملزًما. موضوعًیا للمراجعة.

 تكون قرارات ھیئة المراجعة المستقلة ملزمة.

لذا،  ر ذلك شكالً من أشكال االستقرار واالتساق فیما یتعلق بعملیة اتخاذ القرار.وینبغي أن یوف 

وضعنا توصیات مرة أخرى، حیث إن جمیع التفاصیل لیست ملزمة، وھذا من شأنھ تشكیل 

لجنة دائمة مكونة من سبعة أعضاء من ھیئة المراجعة المستقلة، مع السعي إلى تحقیق تنوع 

ویمكن تحدیدھا لست فترات محددة، مع خبرة كبیرة في مجال  لجنة.ویمكن تشكیل ال جغرافي.

 .ICANNالتحكیم الدولي وخبرة مكتسبة بمرور الوقت من خالل المشاركة مع مؤسسة 

تعویضات بھذا الصدد، وھذا ھو المقصود، وذلك لضمان  ICANNویمكن أن تدفع مؤسسة  

لإلجراءات أو عدم  ICANNخاذ مؤسسة توافر آلیة فیما یتعلق بھؤالء الذین تضرروا جراء ات

وفي النھایة، واألھم من ذلك، فد یكون أعضاء اللجنة مستقلون عن مؤسسة  اتخاذھا ذلك.

ICANN أي قد ال ُتتاح لھم فرصة قبل الموعد المحدد أو بعده، كما ال یوجد دور أو منصب ،

 .ICANNمحدد بمؤسسة 
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ومن الممكن طرح فكرة إنشاء  لقرارات التي اتخذوھا.لذا قد یكونوا مستقلین تماًما فیما یتعلق با 

لجنة دائمة ُیتخذ منھا ثالثة أعضاء أو عضو واحد لتكوین لجنة التخاذ القرار في أي وقت، 

حیث كانت ھناك رغبة لتجني ھذا النوع من القرارات والذي رأیناه في بعض عملیات اتخاذ 

تكون اللجنة صغیرة بما یكفي لتحصل على  ولذا ینبغي أن الجدید. gTLDالقرار بشأن برنامج 

للمضي قدًما، مما یعني أن قرارات  ICANNالخبرة الالزمة وتتمكن من عمل سابقة لمؤسسة 

 ICANNاللجنة قد تتاح إلخبار مجلس اإلدارة والعاملین وغیرھم من صانعي القرار بمؤسسة 

 وذلك فیما یتعلق بسلوكیاتھم المستقبلیة.

الیة لدى فریق العمل في أن نطلب من ھیئة تحكیم دولي اإلشراف على وتتمثل الفكرة الح 

أن  ICANNومن ثم یمكن لمجلس إدارة  المرشحین من ذوي الخبرة من جمیع أنحاء العالم.

وبإمكان المجتمع أیًضا،  یقترح على المجتمع اعتماد المجموعة المكونة من سبعة أعضاء.

نھا، التأكید على تعیینات أعضاء لجنة المراجعة باستخدام آلیات التصویت التي تحدثنا ع

 المستقلة.

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة إن أمكن ذلك؟ 

یمكن ألي فرد یتضرر مادًیا جراء اتخاذ صانعي  فیما یتعلق بعملیة التقدیم واألمور المعلقة. 

حل النزاع بصورة قرارات أو عدم اتخاذھم لھا ویبدي حسن نیة ل ICANNالقرار بمؤسسة 

ویمكن تقدیم التماس لھیئة المراجعة  غیر رسمیة، تقدیم التماس لھیئة المراجعة المستقلة.

 المستقلة، حیث نأمل أن یكون ھناك توجیھات زمنیة بشأن توقیت جعل العملیة كافیة.

 ICANNولن یقول القرار، "یجب على مؤسسة  وبنھایة المطاف، یمكن للجنة اتخاذ قراًرا. 

لھذا  ICANNجراء النقاط خ أو ذ أو ض"، ولكن یمكن أن یقول، "إن طریقة إجراء مؤسسة إ

األمر أو اتخاذ ھذا القرار ال تتوافق مع المھام أو القیم األساسیة الخاصة بك فضالً عن 

 االلتزامات األخرى التي التزمت بھا تجاه المجتمع".

نفسھ، في أوقات محددة، على تقدیم التماس وعلى وجھ التحدید، تمثل الھدف في قدرة المجتمع  

 الشریحة التالیة. إلى ھیئة المراجعة المستقلة.
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لذا من حیث التوصل إلى قرارات، اعتماًدا على طبیعة النزاع، قد یكون ھناك لجنة مكونة من  

وفي حال  شخص واحدة أو عضو واحد من اللجنة الدائمة أو ثالثة أعضاء من اللجنة الدائمة.

عضًوا واحًدا، بینما یحدد المّدعي  ICANNتكونت اللجنة من ثالثة أعضاء، تحدد مؤسسة 

د العضو الثالث من قِبل العضو الذي حددتھ مؤسسة   والمّدعي. ICANNعضًوا آخًرا بینما یحدَّ

وغیر خاضعة للطعن، إال فقي  ICANNوتكون القرارات التي اتخذناھا ملزمة لمؤسسة  

وقد تكون ھناك توقعات ومتطلبات للتوثیق وخیارات منطقیة وفًقا للمعاییر  دة للغایة.حاالت محد

وقد یتم التوصل إلى ذلك في الوقت المناسب، وقد تحظى القرارات بدور قیادي  المعمول بھا.

 .ICANNفضالً عن تطبیق قرارات صانعي القرار بمؤسسة 

اإلجراءات المتخذة أو التي لم یتم اتخاذھا وكما قلت سابًقا، القرارات المحتملة عبارة عن  

أو لوائحھا الداخلیة، بما في ذلك االلتزامات المنصوص علیھا  ICANNبالمخالفة لبنود تأسیس 

 في بیان المھام المقترح الخاص بااللتزامات والقیم الجوھریة.

 أو... ھل تریدینني أن أراجع ذلك ماثیو؟ الشریحة التالیة. حسًنا. 

 

بعد ذلك یمكننا أن  أقترح أن تراجع الطلب إلعادة نظره، إنھا شریحة واحدة فقط. ماثیو یتحدث. ل:ماثیو وی

 نتلقى األسئلة والمواصلة من خالل قسم آلیة المراجعة المستقلة.

 

من جدید، سمعنا من المجتمع عن وجود مخاوف حقیقیة بشأن الطبیعة المحددة إلعادة  حسًنا. بیكي بیر:

إعادة النظر الجدیدة عملیة یمكن للشخص المتضرر، أو أعضاء المجتمع، من وُتعد  النظر.

إعادة نظر القرار الصادر مؤخًرا، أو إجراء، أو عدم  ICANNخاللھا مطالبة مجلس إدارة 

 نفسھا. ICANNاتخاذه، سواء من قِبل مجلس اإلدارة نفسھ أو مؤسسة 

ة إعادة النظر القائمة، وذلك من خالل توسیع ولقد سعینا إلى معالجة أوجھ القصور الحالیة بعملی 

نطاق الطلبات المسموح بھا، لئال تقتصر على القرارات التي اُتخذت دون الوصول إلى جزء 

معین من المعلومات، ولكن لتشمل اتخاذ اإلجراءات أو عدم اتخاذھا والتي تناقضت مع 

ولقد تمثل  القیم الجوھریة.بمھام محددة فضالً عن  ICANNالسیاسات الحالیة أو التزامات 

 الھدف في زیادة أنواع القرارات وتوفیر المزید من الشفافیة خالل العملیة.
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كما نقترح بعض متطلبات  كما تمثل الھدف في إعادة نظر مجلس اإلدارة للمشكالت العالقة. 

قت التقدیم الشفافیة، بما في ذلك القدرة على دحض البیانات التي ُتتخذ، ومن ثم اقتراح تمدید و

 یوًما. 30یوًما إلى  15من 

لذا ھل لدینا أسئلة، أرى السیدة ھولي ترفع یدھا، ولكن بإمكاننا  إذن ھذه عملیة إعادة النظر. 

 ھولي؟ تلقي أسئلة من أفراد آخرین أیًضا.

 

مجرد سؤال، ھل ستعرفون الضرر  أنا ھولي رایتش من أجل التدوین النصي. شكًرا لكم. ھولي رایتش:

ولكن  نظًرا ألن عملیة مباشرة اإلجراءات القانونیة تعني ضرورة معاناة بعض األفراد. مادي؟ال

 یبدو أن ما تتحدثین عنھ ھو ضرر ناتج عن عدم تطبیق مھام أو اتباع سیاسات معینة.

لذا، كیف  كما أنني لست متأكًدا مما إذا كنِت ستجتازین اختبار التحمل بھذه الطریقة أم ال. 

  ن مع ذلك؟ستتعاملی

 

وكما تعرفون، بإمكاننا البحث عن أمر  حسًنا، أعتقد أنھ ینبغي لنا تعریف الضرر المادي. بیكي بیر:

كما أنك لست وحدك  مناسب لجمیع األطراف، ألنھ في حالة اتخاذ قرار ما فسیتضرر البعض.

الخصوص ولكن علینا أیًضا إخبار المجتمع بشأن مناقشتنا على وجھ  من تعرض للضرر.

 والتي تتعلق بمفھوم الضرر.

ومن الواضح أن األضرار االقتصادیة المباشرة َتُحد من إمكانیة الوصول المحتملة، بخالف ما  

 یرغب المجتمع.

 

 شكًرا لكم. ھولي رایتش:

 

 أیة أسئلة أخرى؟ بیكي بیر:

 على ما یبدو أننا سنعود مرة أخرى إلى الرؤساء المشاركین. 
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 ا جزیالً، بیكي.شكرً  ماثیو ویل:

 

طرح جیم سؤاالً [غیر مسموع]، ھل نتائج طلب  یبدو أن ھناك سؤاالً آخًرا بغرفة الدردشة. بیكي بیر:

ال أعتقد أننا نقترح  إعادة النظر ملزمة، أو ھل بإمكان مجلس اإلدارة رفضھا في الوقت الحالي؟

ا لسؤالك، فإن َمن اتخذ القرار تغییر طریقة عمل عملیة إعادة النظر، نظًرا ألنھا محدودة، ونظرً 

 األخیر على وشك الرجوع عنھ.

ولكننا نأمل إذا تحركت العملیة على نحٍو أسرع فضالً عن توسیع أسباب إعادة النظر، سنتمكن  

 من جعل األمر أكثر إفادًة.

 

تیف لتقدیم دمج كما ذكرنا سابًقا، بإمكاننا االنتقال اآلن إلى تشیریل وس شكًرا جزیالً، بیكي. ماثیو ویل:

 تأكید االلتزامات، فضالً عن اختبارات اإلجھاد.

 

 ستیف، حان دورك. مع مراعاتنا للوقت، لننتقل مباشرًة إلى ستبف. تشیریل موجودة. أور:-تشیریل النغدون

 

عملنا كفریق  .Net Choiceأعمل بدائرة األعمال وشركة  أنا ستیف دیل بیانكو. شكًرا لكم. ستیف دیل بیانكو:

عمل لعدة أسابیع، مشكلین سلسلة من اختبارات اإلجھاد، یؤدي أحدھا إلى الشریحة المعروضة 

 من الوثیقة. 87، والموضح في صفحة 14والتي كانت عبارة عن اختبار إجھاد رقم  أمامكم.

، في حین أنھا تعمل وفق تأكید االلتزامات الیوم، ICANNویقول اختبار اإلجھاد أن مؤسسة 

 یوًما فقط. 120التأكید في غضون  قد تتخلى عن

، ICANNنقطة ضغط في مرحلة ما بعد انتقال  IANAویعني ذلك أنھ بمجرد أال یصبح عقد  

فقد تتخلى عن التأكید ویمكن أن نفقد بعض االلتزامات األساسیة التي تقع ضمن نطاق تأكید 

لمراجعات التي بشأن إعادة نظر ا ICANNكما یمكن أن نفقد متطلبات  .ICANNالتزامات 

 WHOISیجریھا المجتمع بصفة دوریة بشأن أمور مثل المساءلة والشفافیة وعملیات مراجعة 

 التي نحن بصدد إجراء عملیة أخرى منھا ھذا العام.
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وفي النھایة، ھناك مراجعة ُتجرى في وقت الحق من  مراجعات األمن واالستقرار والمرونة. 

الجدید، وما إذا كان قد جرى الترویج لھ لیحظى  gTLDبشأن عملیة تقییم برنامج  2015عام 

لذا ھناك أمثلة لاللتزامات الواردة بالتأكید،  بثقة المستخدم واختیاره فضالً عن المنافسة أم ال.

 عن الطریق القول، "لقد سئمنا من التأكید". ICANNوالتي قد تتخلى عنھا مؤسسة 

جزء من ھذا االنتقال، لنضم مسار العمل رقم واحد  ولقد دفَعنا اختبار اإلجھاد إلى القول بأنھ 

ویعني  فضالً عن االلتزامات األساسیة الواردة بالتأكید. ICANNإلى اللوائح الداخلیة لمؤسسة 

ولیست ھناك حاجة التفاقیة خاصة تربط بین الحكومة  ذلك أنھ قد یتالشى التأكید بعد االنتقال.

من ذلك، إذا تعلق األمر باللوائح الداخلیة، فإنھ یدور فقط، وبدالً  ICANNاألمریكیة ومؤسسة 

 علیھ. ICANNحول سیطرة مؤسسة 

كما اتضح أنھ عندما أدخلنا مراجعات تأكید االلتزامات في اللوائح الداخلیة، اكتشفنا أن الكثیر  

، فیما یتعلق بالتعلیقات التي دخلت حیز 2014من المدخالت التي قدمھا المجتمع خالل صیف 

واكتشفنا أیًضا تعلیقات ناتجة عن فرق مراجعة المساءلة  ، تتعلق بالمساءلة.ICANNیذ تنف

وقد أدى ذلك إلى ظھور خمسة تحسینات واضحة التزمنا بھا، كما أدخلنا تلك  والشفافیة.

 المراجعات في اللوائح الداخلیة.

 الزمن، فضالً عن إمكانیة إضافةوعلینا أن نتمكن من التخلص من المراجعات القدیمة التي عفا علیھا  

 ویمكن إجراء ذلك من قِبل فریق مراجعة مراجعات جدیدة، حیث یجب إدخال ذلك في اللوائح الداخلیة.

 وفیما یتعلق بمجموعات أصحاب المصلحة المجتمعیة، المشاركة معنا من لمساءلة والشفافیة األول.ا

یق المراجعة دون االعتماد على رئیس خالل المكالمة، ینبغي أن نتمكن من تعیین أعضاء فر

 لتحدید أعضاء فریقنا واعتمادھم. ICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة ورئیس مجلس إدارة 

 ICANNویتمثل األمر الثالث في ضرورة تمكین فرق المراجعة من الوصول إلى وثائق  

الداخلیة على نحٍو أفضل، خاصًة فریق مراجعة المساءلة والشفافیة، حیث كانت ھناك مشكالت 

بینما تمحور األمر الرابع حول مطالبة مجلس اإلدارة  بشأن الوصول إلى الوثائق في الماضي.

 وینبغي أال ننسى بالنظر في الموافقة التي تبدأ من تنفیذ التوصیات الناتجة عن فریق المراجعة.

الصالحیات التي وضحھا ماثیو في وقٍت سابق والصالحیات التي تحدثت عنھا بیكي، والتي 

تقول أنھ إذا قرر مجلس اإلدارة عدم اتباع توصیات فریق المراجعة، والتي أجمع علیھا 

المجتمع، فبإمكاننا الطعن على قرار مجلس اإلدارة أو عدم اتخاذه أي قرار، وذلك من خالل 

 راجعة المستقلة عملیة إعادة نظر.إجراء ھیئة الم
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ولذلك یمكننا التحدي واالعتماد على قرار ملزم لفرض تنفیذ التوصیات التي قد یفّضل مجلس  

اإلدارة عدم القیام بھا، ولھذا تتمّثل االستنتاجات الرئیسیة في أّننا أردنا تعزیز المراجعات، 

 د اتفاقیة ثنائیة مع الحكومة األمریكیة.وجعلھا جزًءا راسًخا من ثقافتنا، بدالً من كونھا مجر

علًما بأننا نمنح أنفسنا مزیًدا من السیطرة على المراجعات، بما في ذلك القدرة على إنھاء 

 صالحیات مراجعات معینة أو التخلص منھا.

 .22وھي الشریحة رقم  فدعونا ننتقل إلى شریحة واحدة أخرى، وھي اختبارات اإلجھاد لدینا. 

من المعلوم لدینا أّن اختبارات اإلجھاد قد برزت ألول مرة منذ عام واحد عندما تم  شكًرا لكم.

 وقد باتت اختبارات اإلجھاد تمّثل صورًة من صور الشعور باالرتیاح. اإلعالن عن االنتقال.

وھي تشّكل إحدى الطرق الختبار ما إذا كانت آلیات المساءلة الجدیدة ستمنحنا المساءلة والنفوذ 

 أم ال. IANAن ابتغیناھما كوننا نمّثل المجتمع بمجرد تالشي فعالیة عقد اللذی

جدیر بالذكر أّن اختبارات اإلجھاد تمكّننا من تقییم سیناریوھات معینة وتحدید، في غضون ذلك  

المتعلق بكیفیة  ICANNالسیناریو، ما إذا كان المجتمع یتمّتع بالسلطة الكافیة للطعن على قرار 

ولذلك بدأنا بنحو  عن إجراءاتھا؟ ICANNوھل أمكننا محاسبة  سیناریو أم ال؟ الرد على أي

زادت ھذه  CCWGاختبارات في الربیع الماضي، وعلى مدار سیر العمل في  10

 اختباًرا مختلًفا من اختبارات اإلجھاد. 26االختبارات لتصل إلى نحو 

اختبار إجھاد من ھذا القبیل،  26أّنھ یوجد علًما ب على الشریحة السابقة. 14لقد ناقشنا للتّو رقم  

، والتي توّضح لكم تماًما كیف تناولنا CCWGصفحة من مسودة وثیقة  25ویوجد نحو 

القائمة قد منحت  ICANNسیناریو اختبارات اإلجھاد، وتقییم ما إذا كانت آلیات مساءلة 

 CWGقترحتھا كٌل من المجتمع المساءلة الكافیة أم ال، ومن ثم درسنا اإلجراءات التي ا

 لمعرفة ما إذا كان قد منحنا ذلك المساءلة الكافیة أم ال. CCWGو

ال یعدو كونھما سوى آلیات للمسودة في كلتا  CCWGو CWGوفي الوقت الحالي نعي أّن  

 وأنت ال تعلمون الیوم سوى بآلیات المسودة التي یجري طرحھا للتعلیقات العامة. الحالتین.

من ذلك، فقد أجرى فریق مراجعة اختبارات اإلجھاد كافة اختبارات اإلجھاد ولكن على الرغم 

 اختباًرا مقابل اإلجراءات المقترحة للمسودة، واكتشفوا مطابقتھا بصورة جیدة. 26البالغ عددھا 

وقد كانت ھناك بعض الحاالت التي كانت فیھا اختبارات اإلجھاد غیر جاھزة للتقییم بعد، مثل 

  عادة تعیینھ.وإ ccTLDإلغاء 
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من أجل التوصل إلى سیاسة جدیدة قبل معرفة ما إذا  ccNSOولذلك یجب القیام على خدمة  

علًما بأّن اختبارات اإلجھاد ھذه قد كانت  كانت آلیات المساءلة تلك سوف تكون مطابقة أم ال.

قدرة وقد كان بعضھا أحداًثا خارجیًة، كأزمة مالیة أو دعوى قضائیة تشّل  غیر منتظمة.

ICANN .وكان بعضھا اآلخر أزمًة نشأت داخلًیا، حیث یقرر مجلس اإلدارة أو فریق  المالیة

 على نحٍو كبیر، بطریقة تنازلیة. ICANNتوسیع نطاق ما تقوم بھ  ICANNاإلدارة التابع لـ

في كثیر من الحاالت سُتدرك اختبارات اإلجھاد  ما سبیل المجتمع للطعن على تلك القرارات؟ 

على أنھا قدر ضئیل من األمور الُمستدعاة من الذاكرة والتي حدثت على مدار السنوات القلیلة 

الماضیة والتي منحت المجتمع شعوًرا بالعجز في القدرة على إلغاء قرار مجلس اإلدارة ولدفعھ 

 المجتمع. ICANNكرة أّنھ من المفترض أن تخدم إلى إلقاء نظرة جدیدة وإعادة التأكید على ف

واختبارات اإلجھاد ھذه، كما  وقد كنا في حاجة إلى سلطات قویة لنتمّكن من القیام بذلك. 

ونحن ُمقدمون دون شك على القیام بھا جمیًعا مرًة  بالوثیقة. 65ذكرت، تبدأ من الصفحة 

ولكننا  حة على الموافقة النھائیة.أخرى، وذلك بمجرد حصول ھذه السلطات واآللیات المقتر

 نرحب بالمساھمات في ھذا الشأن، ویسعدني تلقي بعض األسئلة.

 

من الواضح أّن ستیف قد اضطلع بعمل ممتاز في شرح  یتحدث معكم توماس ریكیرت. توماس ریكیرت:

نا سننعم وتجدر اإلشارة إلى أنّ  ویبدو أّنھ ال توجد أي أسئلة حتى ھذه اللحظة. المجالین كلیھما.

 بفرص أخرى للمناقشة خالل الوقت المتبقي، أو الجزء األخیر من ھذه المكالمة.

فھیا بنا اآلن ننتقل  ولذا، شكًرا جزیالً لك ستیف وتشیریل لعملكما الممتاز بشأن ھذه المجاالت. 

 إلى الشریحة التالیة من فضلكم.

ھي مجموعة العمل الثانیة عبر  ، وكما تعلمون، فتلكCWGُیعد ذلك وجھ الترابط مع إدارة  

ولدینا أحد زمالئنا الرؤساء بالمشاركة، جوناثان روبنسون ُمنضًما إلى ھذه المكالمة،  المجتمع.

ولكننا بُعدنا كثیًرا،  وبناًء على ذلك یمكنكم إدراك أننا نھتم اھتماًما بالًغا بعمل بعضنا البعض.

تاج إلیھ كتابًة، وكذلك أثناء المكالمات العادیة أبعد بكثیر من خالل تبادل األفكار بشأن ما سنح

 للرئیس بالمشاركة.
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مختلف المجاالت التي سیوّدون أن تتوصل في إطارھا مجموعتنا إلى  CWGوقد حّددت  

مقترحات وأفكار ترمي إلى إدخال تحسینات على المساءلة، والتي ینبغي أن تتمّتع بالثقة إزاء 

إلى الحصول  CWGولذلك تطمح  رجًة في ھذه الشریحة.ویمكنكم العثور علیھا مد عملھا.

 .ICANNعلى معلومات معینة، ذات مستوًى معین من التفاصیل، حینما یتعلق األمر بموازنة 

كما  ،IANAوبناًء على ذلك، تعوزھم القدرة على التحقق من توزیع التكالیف المتعلقة بوظیفة  

واآلن، ینبغي أن یولّد ذلك لدى  ورفضھا. ICANNتعوزھم السلطة الالزمة لمراجعة موازنة 

كل واحد منكم شعوًرا بالرؤیة السابقة، ألننا نتذكر أننا قد تحدثنا عن إمكانیة النظر في الموازنة 

[غیر مسموع] وینبغي أن یغّیرھا مجلس اإلدارة إذا لم تنعكس رغبات المجتمع في الموازنة 

 بصورٍة كافیٍة.

أیًضا بآلیات  CWGولذلك ُتطالب  للنا ُمنشغلین باالضطالع بھ.إًذا، فھذا ھو األمر الذي ظ 

وسوف نتذكر  فھي تطمح إلى مراجعة اآللیات التي تجدھا مھمًة وإصالحھا. تمكین المجتمع.

یمّثل إحدى  IANAأنھ عندما تحدثنا عن اللوائح الداخلیة األساسیة، فقد ذكرت أّن مراجعة أداء 

 دامتھا في اللوائح الداخلیة األساسیة.تلك المراجعات التي نحن بصدد إ

ولكن  فھم یعتقدون أّن ما فعلناه ھو ما یعوزنا. ُتطالب بآلیات الطعن. CWGوأخیًرا، فقد ظلت  

بھذه العملیات  CCWGفي الوقت نفسھ، أوضحوا صراحًة أّنھم لم یرغبوا في أن تنشغل 

ولذا، سیجري تنفیذ ذلك األمر في مكان آخر،  وإعادة تفویضھا. ccTLDsالمتعلقة بتفویض 

 .ccNSOأي في 

بعین االعتبار، وبینما تسلّط  CWGولكن من ھذا المنطلق، سُتدركون أّننا قد أخذنا طلبات  

أجزاء بعینھا من تقریرنا الضوء على الخیارات التي نسعى في إطارھا إلى التوجیھ من 

ضي على الدرب السلیم مع نموذجنا المرجعي أم ال، المجتمع، سواًء وافق المجتمع على أّننا نم

أن تطمئن إلى أّن أًیا من ھذه النقاط، التي تجدونھا على ھذه الشریحة، لم تشّكل  CWGبوسع 

 أمًرا مثیًرا للجدل في مجموعتنا.

 CWGولذا، ینطوي األمر على احتمال كبیر للغایة بأّننا لن نتصّور وجود مشكالت مع طلب  

 الشریحة التالیة من فضلك. على ھذه الشریحة.الذي ترونھ 
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وأنا  وبناًء على ذلك، فھذه نظرة سریعة أخرى على الجدول الزمني والسبیل إلى المستقبل. 

بصدد إیجازھا قدر اإلمكان حتى یتسنى لنا تخصیص ما تبقى من ھذه المكالمة لألسئلة 

نب الذي وضعنا خاللھ التوصیات، لكن ما ترونھ ھنا یمثل الجانب األول، وھو الجا واألجوبة.

لذا سنعقد فترة التعلیق العام الثانیة بعد الحصول على المشاركة  بالقسم األیسر من الشریحة.

 المقبل في بوینس أیرس. ICANNالمجتمعیة والواسعة خالل اجتماع 

ین في وبعد ذلك سنختتم توصیاتنا آمل وسنفتح فترة تعلیق عام أخرى لتناول المسائل الباقیة. 

الوصول إلى إجماع بشأنھا كافة، وتسلیمھا إلى المنظمات األعضاء للحصول على موافقتھا، ثم 

كي یتسنى للمجلس تبوء الوضع المأمول الذي یمّكنھ من اعتماد  ICANNتقدیمھا إلى مجلس 

 في دبلن. ICANN 54التوصیات خالل اجتماع 

وأحیاًنا، ُتثیر ھذه المجاالت التباس وھو السبب  وما نستعرضھ بعدھا في غایة األھمیة كذلك. 

 ویتمثل أحدھما في وضع توصیاتنا ثم تنفیذھا. وراء رغبتي في توضیح امتالكنا مجالین عمل.

لالستماع إلى  ICANNثمة حاجة إلى توفیر وقت معّین لصیاغة اللوائح الداخلیة، ولمجلس 

لغة المستخدمة في تغییرات اللوائح الداخلیة المجتمع في فترات التعلیق العام اإلضافیة بنفس ال

المقترحة، وكذلك للجمعیة غیر المسجلّة، إذا ساھمت ذلك في إعداد توصیاتنا األخیرة وتنفیذھا، 

 وكذلك توفیر الوقت الالزم لآللیات األخرى التي طرحناھا لكم سابًقا.

خص توصیة مسار العمل لكن كما تتذكرون، فیما ی نتوقع أن تستغرق مرحلة التنفیذ شھرین. 

ویمكن أن تتجاوز مرحلة التنفیذ  رقم واحد، فال یتعّین علینا سوى تنفیذ ھذه أو االلتزام بھا.

  النقطة الزمنیة الفعلیة عند حدوث االنتقال.

 بذلك، أود أن نتوقف لحظة لمعرفة ما إذا كان ھناك أي أسئلة تطرحونھا أم ال. 

 أولیفیر، تفضل. یبلوند.أرى سؤال یطرحھ أولیفیر كریبین ل 

 

أن تشارك في كافة األنشطة بدًءا من شھر أكتوبر  CCWGما فھمتھ ھل یمكن لمجموعة … أولیفیر كریبین لیبلوند:

 أم ال. 2016حتى یولیو  2015
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 ھال تسمح من فضلك بتكرار ذلك لي؟ أخشى أن یكون النصف األول من مداخلتك قد تم قطعھ. توماس ریكیرت:

 

 ھل یمكنكم سماعي؟ أجل، معذرة على ذلك. ریبین لیبلوند:أولیفیر ك

 

 نعم، یمكننا سماعك جیًدا. توماس ریكیرت:

 

 CCWGكنت أسأل ھل تتوقعون مشاركة  أولیفیر كریبین لیبلوند یتحدث. شكًرا لكم. حسًنا. أولیفیر كریبین لیبلوند:

إذا كان  وبأي مغزى؟ لمقبل.العام ا 2016في التنفیذ أیًضا بدًءا من شھر أكتوبر حتى یولیو 

 شكًرا لكم. األمر كذلك، فما المغزى؟

 

ومن المتوقع فعالً أننا سنمارس اإلشراف على  أعتقد أن ھذا سؤال ممتاز. شكًرا جزیالً أولیفیر. توماس ریكیرت:

ولن نتمكن من تحدید كل التفاصیل الرائعة الالزمة للتنفیذ لكن بدالً من ذلك بوسعنا  التنفیذ.

 التوصل إلى التوصیات القابلة للتنفیذ والتي تتطلب منا اإلشراف على ماھیة التنفیذ الفعلي،

 CCWGوإذا لزم األمر، توفیر التوجیھ للقائمین على التنفیذ للتأكد من أن انتشار توصیات  

 یشق طریقھ بالفعل نحو التنفیذ النھائي.

 النائب. Q8Aي ال تعرض أساًسا سوى عنصر حسًنا یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، والت 

كما نود أن نقدم ھذا الجانب في مجموعات،  ونود كثیًرا طرحھ للمناقشة مع المجموعة بأكملھا.

 حیث نطلب منكم اإلدالء بتعلیقات أو طرح أسئلة تتعلق بالمجاالت المختلفة لجلستنا عبر الویب.

ئلة بشأن النھج الشامل التي اتخذتھ القوى أوالً، أود الحصول على بعض التعقیبات أو األس 

 المجتمعیة واإلعداد الخاص للطلبات غیر المسجلة.

[غیر مسموع]، آمل أنني أنطق أسمائكم بصورة صحیحة وإال  حسًنا أرى أول ید مرفوعة. 

 الكلمة لكم. فتفضلوا بقبول اعتذاري.
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 لعل المیكروفون في وضع الكتم؟ 

 ال یمكننا سماعك. 

فإن أردت طرح أسئلة أو  ننا تلقي المزید من األسئلة أثناء محاولتك إعداد الصوت.لعلھ یمك 

 تعلیقات حول اإلعداد العام الذي نقدم توصیات بشأنھ، فلتتفضل بالسماح لنا بمعرفة ذلك.

لعلھ بإمكانك كتابة أسئلتك أو مداخلتك دردشة أدوبي وسنتعامل  ال یزال یتعذر علینا سماعك. 

 معھا بعدئذ.

وقد تكّرم ماثیو بتوضیح القوى الفردیة [غیر  یتمثل المجال التالي في القوى المجتمعیة ذاتھا. 

 ھل لدیكم أي أسئلة أو تعلیقات على ذلك؟ مسموع].

 

 مرحًبا، معكم [كاسي] [غیر مسموع]، ھل یمكنكم سماعي اآلن؟ [كاسي]:

 

 لكم.الكلمة  آه [كاسي] نعم، یمكننا سماعك جیًدا. توماس ریكیرت:

 

ال أرید سوى تقدیم  اسمي [كاسي]، [غیر مسموع]، من غرفة التجارة األمریكیة. جید جًدا. [كاسي]:

نعلم أن مجموعة العمل عبر المجتمع طلبت المشاركة  تعلیق واحد شامل عما سمعناه الیوم.

على  حول تحسینات المساءلة المقترحة بموجب مسار العمل رقم واحد، لكننا أردنا فقط التأكید

 أھمیة وضع إخطار كاٍف للرد وكذلك طلبات التعلیقات.

ورغم أننا نشجع  یوم عمل. 30یوم فقط یمكن خاللھا الرد على التعلیق، وھذه لیست  30یوجد  

 شكًرا لكم. عمل المجموعة، فإننا نشعر باإلحباط إزاء قُصر اإلطار الزمني للرد.

 

تستغرق  یتعّین علینا اتخاذ قرار بشأن النھج. ة في غایة األھمیة.ھذه نقط شكراً جزیالً [كاسي]. توماس ریكیرت:

وقد مضینا أبعد قلیالً، وذلك  یوًما تقویمًیا، ولیس أیام عمل. 40فترة التعلیق العام القیاسیة 

لضمان أنھ یمكننا تحلیل التعلیقات التي نتلقاھا قبل إجراء لقاء وجًھا لوجھ خالل اجتماع 

ICANN .في بوینس أیرس 
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كما  ونعلم أن ھذا یشكل عبًئا على من یھتمون بھذا العمل وكذلك من یریدون تقدیم تعلیقات. 

تتذكرون، فقد أشار ماثیو في وقت سابق إلى محاولتنا التعویض عن الفترة الزمنیة القصیرة 

بتیسیر سبل الوصول إلى نتائج العمل المؤقتة من خالل الجلسات عبر الویب ومثلما ھو الحال 

خالل الرسوم البیانیة التي نقدمھا بالتقریر كي یتسنى لألشخاص فھم تحسینات المساءلة من 

 المقترحة بسھولة.

 ICANNیوًما والتي ستمثل المعیار في  40كما أنھ یمكن عادًة تطبیق فترة التعلیق العام لمدة  

اخترنا عقد فترتین وفي ھذه الحالة تحدیًدا، فقد  من أجل وضع التوصیات النھائیة أو التوافقیة.

ُتقدم الفترة األولى المفتوحة حالًیا فرصة للمجتمع یمكنھ من خاللھا تقدیم تعقیبات  للتعلیق العام.

 كي نتأكد ثانیة من أن عملنا یسیر في االتجاه الصحیح. بشأن عملنا المؤقت.

تعلمون، ففي حین أن ھذا ولذا فإنني أتمنى، كما  وال یتعّین علینا إعادة التفكیر في نھجنا الشامل. 

ال یمنحكم الكثیر من الوقت، أتمنى على األقل أن تكونوا قادرین ربما على بناء فھم أفضل 

 للسبب الذي ألجلھ اخترنا المضي قدَما كما عرضنا في الصورة.

ھل یمكن إجراء مراجعة  ثمة مسألة أخرى. شكًرا لك [كیسي]. أجل، أنتم موضع ترحیب كبیر. 

ثیر االمتناع عن التصویت أو عدم التصویت على تلبیة مختلف حدود التصویت للنظر في تأ

في الوقت الحالي، انضم جوردان كارتر إلى المكالمة فیما یتعلق بـ [غیر  التي سردتم وصًفا لھا.

 مسموع] لمجال العمل ھذا.

 حسًنا جوردان، ھل تشعر بأریحیة للحدیث عن تلك المسألة؟ 

 

 ھل نتحدث عن المسألة التي طرحھا ستیف في الدردشة؟ ك.أود ذل جوردان كارتر:

 

 ھذا صحیح، نعم. توماس ریكیرت:
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ستیف، الجھة الوحیدة التي تملك صالحیات المجتمع في ما تحدثنا فیھ عن حد مناسب  نعم. جوردان كارتر:

وكان  كامالً. ICANNلالمتناع عن التصویت أو عدم التصویت ھي ما نسمیھ مجلس إدارة 

ألننا لم نرغب في رؤیة حاالت عدم مشاركة من جانب المجتمع واالنتقال إلى حد أقل  ھذا

 وبالنسبة للصالحیات األخرى المقترحة، فلم ُیذَكر شيء عن عدم المشاركة وتأثیره. فعالیة.

أعتقد أنھم یدرسون شیًئا آخر یتعین علینا القیام بھ من اآلن وحتى فترة التعلیق الثانیة، ونحن  

 ICANNوقد كان السبب الذي ألجلھ فعلنا ذلك إلزالة مجلس إدارة  بالمساھمات بشأنھ. نرحب

أو استدعائھ بالكامل متمّثالً في أن ھذا كان مثل خطوة مھمة، حیث إنھ مع الصالحیات العامة 

التي نقترحھا توجد محاولة لتحري الوضوح إذ إننا ال نحاول أن نجعلھا بتلك الدرجة من 

ع مثل ھذا الحد العالي یجعل استخدامھا مستحیل، وبالتالي تصبح صالحیات الصعوبة، فوض

 على ورق فحسب، إذا أردتم، وھذا لیس جیًدا في الكتب التي لن یستخدمھا أحد.

أما  إذن، فمع استدعاء مجلس اإلدارة بالكامل، كانت تلك ھي القواعد المفروضة بشأن االمتناع، 

بر عملیة نمذجة لدراسة ما قد یحدث على وجھ الخصوص في مع ما تبقى، فنحن لم نفعل ذلك ع

 حاالت االمتناع أو أي شيء من ھذا القبیل.

 

وأنت یا ستیف، أنت بالتأكید محل ترحیب لتقدیم مالحظاتك بشأن طبیعة  شكًرا لك جوردان. توماس ریكیرت:

ل ھناك أي أسئلة حسًنا، ھ الرغبة في حصول على نتائج لمداوالتنا فیما یتعلق بتلك المسألة.

 أخرى؟

ھل ھناك أسئلة فیما یتعلق بالمركبات القانونیة، أو االتحادات الفردیة، أو عملیة المراجعة  

 المستقلة التي أوضحھا بیكي، أو عملیة إعادة النظر؟

 لقد طرحنا أسئلة في نص تقریرنا. فعلى ما یبدو ال توجد أي أسئلة أخرى في الوقت الراھن. 

وھناك ارتباطات  على كل األسئلة في صورتھا الملخصة في نھایة تقریرنا.یمكنكم العثور 

فإذا طالعت التقریر من أسفل إلى أعلى، ستجد جمیع األسئلة،  ألرقام الفقرات في ھذا التقریر.

وبعد ذلك یمكنك بسھولة االنتقال إلى األقسام ذات الصلة في التقریر، التي ینبغي أن تجعل من 

 ك أن تطالع األسئلة وتقدم مالحظاتك.األسھل بالنسبة ل
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ومن ثم، فإنھا تجعل من السھل بالنسبة لنا تحلیل المالحظات، وما یترتب علیھ بعد ذلك من  

لدي  إذن، ھناك سؤال آخر مطروح في غرفة الدردشة. أخذھا بعین االعتبار أثناء المداوالت.

العقوبة إذا تقاضوا مستحقاتھم من ھل ناقشنا كیف یمكننا عزل  سؤال بشأن المراجعة المستقلة.

ICANNبیكي. فألجل ھذا السؤال، أود أن أطلب من بیكي بیر تقدیم إجابة. ؟ 

 

أوال وقبل كل شيء،  لقد فكرنا ملًیا في ھذا األمر، ولدینا مجموعة متنوعة من االقتراحات. نعم. بیكي بیر:

في، كما تعلمون، مثالً، لسنتین  ICANNھناك، سیكون حظًرا على شخص ما لعب دوًرا في 

ثانًیا، أن یتم تعیینھم لمدة محددة، وأال یمكن عزلھم في أثناء تلك  أو ثالث سنوات قبل تعیینھم.

 المدة إال لسبب مثل، كما تعلمون، الفساد أو شيء من ھذا القبیل كأخذ رشوة.

لعدد من  ICANNوبعد ذلك ثالًثا، ُیمَنعوا من الحصول على أي نوع من أنواع التعیین من  

فعادة عندما یتحدث الناس عن ضمان استقالل السلطة  السنوات تلي خدمتھم كأعضاء في الھیئة.

القضائیة، تكون السمات المھمة، كما تعلمون، لمدة محددة، فلیس ھناك عزل إال ألسباب محددة 

تعلق مباشرة بأداء خدمتھم، ولیس القدرة على الحد من رواتبھم أو القیام بشيء خالف ذلك جًدا ت

 یكون لھ تأثیر اقتصادي علیھم في أثناء فترة خدمتھم.

 

نحن على وشك إنھاء ھذه  أرجو أن یجیب ذلك على ھذا السؤال. شكراً جزیالً لك بیكي. توماس ریكیرت:

تتبع األسئلة التي تمت اإلجابة عنھا، التي طرحتموھا وكذلك وأود أن أشیر إلى أننا  المكالمة.

، إلتاحة األسئلة وكذلك ICANNونحن نخطط لنشر أسئلة وأجوبة على موقع  األجوبة.

 اإلجابات للمجتمع بأكملھ.

إذن، ھل یمكنكم أن تقدموا لنا المزید من األسئلة في وقت الحق، ونحن سوف نتأكد من  

وبذلك، أود أن أشكركم جمیًعا على  األسئلة أو اإلجابة عنھا بأنفسنا. الحصول على إجابات لھذه

كما أود أن أسلمھا إلى رئیسي  األسئلة التي طرحتموھا في أثناء جلسة األسئلة واألجوبة ھذه.

 بالمشاركة، لیون سانشیز، لیدلي بتصریح ختامي.
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كر جمیع الحضور الستماعھم إلى ما كان بادئ ذي بدء، أود أن أش شكًرا جزیالً لك، توماس. لیون سانشیز:

ومن نافلة القول إن فترة  وشكًرا لكم كذلك على ما طرحتموه من أسئلة. یتعین علینا قولھ لكم.

ونحن نعتمد على مساھمة  التعلیق العام ھذه أمر ضروري للعمل الذي قمنا بھ حتى اآلن.

ة ما، سیتم تسلیمھ إلى مجلس المجتمع ومالحظاتھم من أجل تھذیب االقتراح الذي، في مرحل

 بطبیعة الحال. NTIAاإلدارة إلقراره، وإحالتھ إلى 

ومن المھم كذلك استخدام األدوات التي قدمتھا  لذلك، فمن المھم جًدا مطالعة الوثیقة بالكامل، 

مجموعات العمل المختلفة، ومن ھذه األدوات على سبیل المثال الرسومات التي توضح اآللیات 

ولكن ھذا ال ینبغي أن یحل محل مطالعة الوثیقة كاملة من أجل  وملخص الوثیقة كذلك،المختلفة 

 الحصول على التفاصیل الكاملة لھذا االقتراح.

حسًنا، سوف نكون سعداء إلزالة الوثیقة، وتقدیمكم لمالحظاتكم، واإلجابة عن األسئلة التي  

وترتیب الكالم داخل  جانبكم، كانت في الوثیقة لیتسنى لنا الحصول على توجیھ أفضل من

ومن المھم جًدا أن یسھم الناس بأكبر قدر ممكن في ھذا الجھد من  مجتمعاتھم بطبیعة الحال.

 أجل الحصول على شعور أقوى وتوجیھ أفضل من المجتمع األوسع نطاًقا.

ط قبل [غیر حسًنا، بوصولنا إلى ھذه النقطة، أود إغالق المكالمة، وبالتالي لدینا دقیقة واحدة فق 

وما زال الباب مفتوًحا لألسئلة والتعلیقات  لذا، شكراً جزیالً للجمیع على حضورھم. مسموع].

 شكًرا لكم جمیًعا. في جلسة التعلیقات العامة.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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